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Nazwa usługi  

                                        Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty  
 

Podstawa prawna wykonywania usługi 
1. Art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia  

                  i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych  
3. Część III poz. 13 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

 

Wymagane dokumenty 
1. wypełniony wniosek o uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty wraz z podpisaną zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych  (druk KT-45/1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na 
stronie http://bip.powiat.kielce.pl), 

2. dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia technicznego i praktyki, przy czym wymagane 
jest: 
a. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej                                   

i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) 
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo  

b. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności 
samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo   

c. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa                
i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy   
pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo   

d. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż 
samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 

3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów, 
4. zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez 

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, 
5. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, potwierdzające posiadanie 

stosownego wykształcenia, 
6. dowód uiszczenia opłaty za uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty, 
7. pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela 

(wzór druku KT-1/3 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie 
http://bip.powiat.kielce.pl), 

8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, gdy strona działa przez przedstawiciela. 
 

Do wglądu: 
Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
 

Opłaty 

1. Opłatę skarbową za  uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty w kwocie 48 zł. należy uiścić 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kielcach na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 
0000 0000, albo bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu. 

2. Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. należy uiścić przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta w Kielcach na nr konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, albo 
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bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za złożone 
pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek, wstępny, zstępny oraz rodzeństwo. 

 

Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Komunikacji i Transportu, Referat 
Transportu i Inżynierii Ruchu Drogowego – poziom -1 (przyziemie), pokój 010. 
Nr telefonów: 41 200 15 15, 41 200 15 16, 41 200 15 17. 
 

Termin i sposób załatwienia sprawy 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie albo przesłać za 

pośrednictwem operatora pocztowego.  
 Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich 

weryfikacji przez upoważnionego pracownika, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia 
wniosku.  

 Procedura kończy się wydaniem albo odmową wydania uprawnień.  
 

Tryb odwoławczy 
Strona niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Kielcach za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

Uwagi 
 Wniosek nie spełniający wymagań ustalonych w przepisach prawa pozostawia się bez rozpoznania, 

jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie uzupełnił braków.  
 Wszystkie akty prawne dostępne są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych 

https://isap.sejm.gov.pl/  
 

https://isap.sejm.gov.pl/

